
 



 

 زمحة ٔالصالة ٔالشالً عمى املبعٕث ..احلىد هلل زب العاملني محدا كثريا طٗبا وبازكا فْٗ
  كثريّ ٔسمي ٔعمى آلْ ٔصحبْ لمعاملني

ئةو ىاميمكةيةى لةبةز دةضتت داية باضي بابةتيَكى ٍةىوكةيي و ٍةضتياز دةكات كة وةكو 
بؤتة دةزد و ثةتايةك كة ىةخؤشي شؤزيَك لة طةجناىى موضمَناٌ ئةمسِؤ توشي بويية و 

بةداخةوة ٍةموو ضالَيَك دووبازة دةبيَتةوةو ضةز ٍةلَدةداتةوة لة زِؤذيَكدا كة ثيَي دةوتسيَت 
ياٌ زِؤذى ظالَيتايً ، زِؤذى خؤشةويطتى . بؤية ثيَويطتة زِووىكسدىةوةيةكى  )عيد احلب(

ضتةواذةية ماىاى ضي يةو وزد بدزيَت بصاىني ئيطالو ضةىد جةذىى تيَداية ، وة بصاىني ئةو دة
لة كويَوة ضةزى ٍةلَداوة و حوكنى ضي ية كة ٍةىديَك موضمَناىاٌ لةو زِؤذةدا خؤشي تيَدا 
دةطيَسٌِ و ديازى و ثريؤشبايي لةيةكرت دةكةٌ و ىامةى ئاشقايةتى و خؤشةويطتى بؤ يةكرتى 

يمَيَتةوة؟ وة ٍةزضي دةىيَسٌ ، ئاية دةبيَت كةضي موضمَناٌ وةكو بةبةغا ٍةزضي طوىَ ليَبوو ب
بييى الضايي بكاتةوة ؟ ئاية شاىاشى بة دييةكةتةوة ىاكةيت! بةشدازى كسدٌ لة ظالَيتايً 
ٍةموو ئةو ثسضيازاىةو ضةىديً ثسضيازى تسيض دةطسيَتةوة بؤية وزيابةو بة وزدى ئةو 

طةز ىاميمكةية خبويَيةوة وة بصاىة حةقيةقةتى ظالَيتايً ضي ية و لة ضي يةوة ٍاتووة ئة
 تاوةكو ئيَطتا ىةت شاىيوة.

ظالَيتايً كة ىاوىساوة بة زِؤذى خؤشةويطتى جيَاىى يةكيَكة لة جةذىةكاىى زِؤماىية بت 
ثةزضتةكاٌ ، وة ضةبازةت بةو زِؤذةوة ضةىديً شتى خوزِافى و ئةفطاىةيي طيَسِدزاوةتةوة لة 

يي طةيصتؤتة خاض ثةزضتةكاٌ ، يةكيَك لة اليةٌ زِؤماىية بت ثةزضتةكاىةوة وة دوا
ئةفطاىةكاٌ ئةوةية كة قةشة ظالَيتايً ضةزثيَضى لة فةزماىةكاىى ئينجسِاتؤز )كموديوس( 



 

كسد كة قةدةغةى ذٌ و ثياوى كسدبوو لة شةواجدا قةشة ظالَيتايً ئةو فةزماىة دةشكيَييَي  و 
اتةوة الى ئينجسِاتؤزى زِؤماىيةكاٌ بة دشيةوة كض و كوزِاٌ لةيةكرتى مازة دةكات كاتيَك دةط

حوكنى كوشنت و لةضيَدازةىى بؤ دةزدةكات، بؤية لةو كاتةوة كة لة شييداٌ بووة 
ثةيوةىديةكى خؤشةويطتى دةبةضتيَت لةطةلَ خصمةتكازى شييداىيةكة كة  ئافسةت بووة ، 

دازة دزا، و( شةوى جةذىى )لوبسكيميا( لة ضي272َفربايس  2–44قةشة ظالَيتايً لة زِؤذى )
وَ بةآلو ثيَض لة ضيَدازةداىى ىامةيةك بؤ خؤشةويطتةكةى دةىيَسيَت تيايدا دةىوضيَت )

( واتة لة دلَطؤش و خؤشةويطتةكةتةوة ظالَيتايً ، بةآلو ئةوةى كة واى لة املخمص فالٍتاَٖ
  ئينجسِاتؤزى زِؤماىيةكاٌ كسد كة ضوزِ بيَت لةضةز بسِيازةكةى خؤى ئةوةبوو كة داواى لة
قةشة ظالَيتايً كسد واش لة دييى طاوزةكاٌ بيَييَي و ببيَتة بت ثةزضت بةآلو ئةو بسِيازِةكةى 

كةضيصي لةطةلَ خؤى كسدة طاوز و ىةظسِاىى. ئةمة حةقيقةتى  54زِةت كسدةوةو ىصيكةى 
زِؤذى ظالَيتايية كة لة ضةمكيَكى كوفس و بت ثةزضتيةوة ٍاتووة ضالَ بة ضالَ طؤزِاىكازى 

ا ٍاتووة و بؤتة ضةمكيَكى بةىاو خؤشةويطتى ، ضوىكة لة زِاضتيدا بسيتية لة بةضةزد
 لةدةضتداٌ و ىةماىى شةزو و حةياو حيصنةتى ئافسةت و طةجناىى موضمَناٌ.



 

ت و خوا ٍةز ضةذٌ و بؤىةو ياديَك كة لةىاو ٍةز ئايييَك بيَت ثةيوةضتة بة اليةىيَكى عيبادة
ثةزضتى ، ئيَنة وةكو موضمَناٌ كة باس لة ئاييى خؤماٌ دةكةيً بة طويَسةى دةقة 

تةىَا بؤي باضي دوو ضةذٌ كسدوويً  شةزعيةكاٌ و فةزموودةكاىة . ثيَغةمبةزى خوا 
ضوو بؤ شازى مةديية بييى خةلَكةكة دوو زِؤذياٌ ٍةبوو كة  كاتيَك ثيَغةمبةزى خوا 

إَُِّ المََّْ قَدِ )فةزمووى  خؤشياٌ تيَدا دةزدةبسِى ، ثيَغةمبةزى خواط  يازياٌ تيَدا دةكسد و

واتة : خواى طةوزة ئةو دوو زِؤذةى  ،  (1)(أَبِدَلَكُيِ بِِّىَا خَِٗسّا وٍُِِّىَا ًََِٖٕ اِلأَضِحَى ًَََِٖٕٔ اِلفِِطسِ
 ةمةشاٌ  و  قوزباىًبؤ طؤزِيً بةدوو زِؤذى شؤز لةو دوو زِؤذة خيَستس و باشرت ئةويض ضةذىى زِ

َٖا أَبَا بَِكسٍ إَُِّ لِكُنِّ قًٍَِٕ عِٗدّا ََِٔرَا )فةزمووى بة ئينامى ئةبو بةكسى  وة ثيَغةمبةزى خوا 

واتة: فةزمووى بةزِاضتى ٍةموو قةوميَك جةذىى تايبةتى خؤى ٍةية ئةمةط ،   (2)(عِٗدٌَُا
دوو جةذىى بؤ  ثيَغةمبةزى خوا  ئةو زِؤذةط جةذىى زِةمةشاٌ بوو، كةواتة جةذىى ئيَنةية

ديازى كسدوويً لة غةيسى ئةو دوو جةذىة ٍيض شتيَكى تسماٌ ىيية بةىاوى جةذٌ وةكو 
جةذىى ضةزى ضالَ و جةذىى لة دايك بووٌ و جةذىى ضةزى ضالَي كؤضي و جةذىى ىةوزؤش و 

ٌ و خؤشي و جةذىى خؤشةويطتى ، وة ضةىداٌ زِؤذى تس كة ئةمسِؤ موضمَناىاٌ دةيكةٌ بة جةذ
شادى تيَدا دةز دةبسٌِ كة ٍيضى لة ئيطالمدا جيَطةياٌ ىابيَتةوة، بة تايبةت جةذىى 
خؤشةويطتى ظالَيتايً.  كة ضةىديً شتى تيَداية تةئكيد لة حةزِاو بووٌ و قةدةغةكسدىى 

 دةكات وةكو : 

                                                             

 . زٔآ الٍشائ٘  (1)

 . زٔآ البخازى ٔوشمي (2)



 

 (.باسي االهلة االًطوشازشت لة خؤشةويطتى خواى بت ثةزضتةكاٌ دةكات بةىاوى ) – 4

ئةو يادو جةذىةية الى زِؤماىيةكاٌ ثةيوةضتة بة ضةىديً شتى ئةفطاىةيي كة ىاضيَتة  – 2
   عةقمى مسؤظةوة.                                                                                           

زد تاشيبوياٌ و بت لةو زِؤذةدا زِؤماىيةكاٌ قوزباىياٌ دةكسد بؤ خواكاىياٌ كةلة بة - 3
كة بةزِاضتى ئةو شتاىة ضةز دةكيَصيَ بؤ شسك و كوفس ٍةز كةضيَك لة حةقيقةتى بووٌ. 

 َٖػِفِسُ لَا المََّْ إَُِّ)ظالَيتايً تيَطةيصتبيَي و بؤى زِووىكسابيَتةوة ، وة خواى طةوزة دةفةزموويَت 
 الٍشاء  (عَظِٗىّا إِثِىّا اِفتَسَى فَقَدِ بِالمَِّْ ُٖصِسِِك َٔوََِ ءَُٖصَا لِىََِ ذَلِكَ دَُُٔ وَا ََٖٔػِفِسُ بِِْ ُٖصِسَكَ أَُِ

واتة: بةزِاضتى خواى طةوزة لة كةضيَك خؤط ىابيَت كة ٍاوةلَ شةزيك بؤ خوا بسِياز   84
بدات، وة لةواىةط خؤط دةبيَت كة شتاىيَك ئةجناو دةدةٌ كة لة خواز شسكة بؤئةو كةضةى 

( دةفةزموويَت جةذىةكاٌ )زِةمحةتى خواى طةوزةى ليَبيَت تةميية ئينب و كة ويطتى ليَبيَت.
وة ديازيصة كة ئةو  ،لةو تايبةت مةىدياىةٌ كة ئاييةكاٌ لةيةكرتى ثيَ جيا دةكسيَيةوة

، بةلَكو جةذىيَك بووة لة ضةزةتادا ةيةكى لة شةزيعةتى ئيطالمدا ىييةجةذىةية ٍيض ثيَط
ٍى زِؤماىية بت ثةزضتةكاٌ بووة ثاشاٌ طواضرتاوةتةوة بؤ الى ىةظساىية بةىدة 
ثةزضتةكاٌ، ئةى موضمَناٌ وزيابة ئةو زِؤذة ىةكةى بة جةذٌ و خؤشي تيَدا بطيَسِيت و طولَ بة 

زِؤذة دةدٌ و خؤياٌ  ديازى بؤ ٍاوزِيَكاىت بييَسيت ، بةتايبةتى ئافسةتاٌ شؤز طسىطى بةو
تيَدا دةطؤزٌِ و جمى تةضك و تةىك و كوزت لةبةز دةكةٌ طولَيَكياٌ بةدةضتةوةية لةبةز 
ضاوى باوكياٌ دةزدةضً بؤ قوتاخباىة و باشازِ و مالَةكاٌ بؤ ئةوةى بيدةٌ بة ٍاوزِىَ 

خةوة كة كضةكاىياٌ ياٌ بيدةٌ بة كوزِاٌ. باوكةكاىيصياٌ ليَياٌ بيَ دةىط دةبً ، شؤز بةدا
بةو شيَوةية ميالَ  ثةزوةزدة بكسيَت كة شةزو لة ٍيض كةس ىةكات وة ثصتى كسدووة لة 



 

 دٍِّٖا اِلإِسِمَاًِ غَِٗسَ َٖبِتَؼِ َٔوََِ) دةفةزموويَت دييةكةى خؤى و ٍيضي ىلَ ىاشاىيَت ، خواى طةوزة 

واتة : ئةوةى لة غةيسى زِيَباشى  48 عىساُ هآ  (اِلخَاسِسََِٖ وََِ اِلآَخِسَةِ فِ٘ ََُِٕٔ وٍُِِْ ُِٖقبَنَ فَمََِ
ئيطالو ثةيسِةو بكات و لةضةزى بسِوات ليَي وةزىاطرييَي و لة زِؤذى قيامةت لة 

 خةضازةمتةىداٌ داية و ٍيضي ثيَ ىيية.

، يةكيَك بةداخةوة موضمَناٌ ئةمسِؤ طريؤدةى دةضتى دوذمياىى بووةو ئاطادازى خؤشي ىيية 
لةو شتاىة الضايي كسدىةوةياىة لة ٍةموو شتيَكدا كة ٍةزضى ئةواٌ بيمَيًَ و بيكةٌ ئيَنةط 
وةك ئةواٌ دةيكةيً كة ٍةز شتيَك ئةواٌ لةبةزى بكةٌ ئيَنةط الضايياٌ دةكةييةوة، 

لَتَتّبِعَُّ سٍََََ ) دةزدةخات كة فةزموويةتى ئةمةط زِاضتيةتى فةزموودةى ثيَغةمبةزى خوا 
َٖا الّرََِٖ وَِِ قَبِمِكُيِ. شِبِساّ بِصِبِسٍ، َٔذِزَاعاّ بِرِزَاعٍ. حَتّىَ لَِٕ دَخَمُٕا جُحِسِ ضَب لتّبَعِتُىُُِٕيِ" قُِمٍَا: 

واتة: ئيَوةى موضمَناىاٌ شويًَ زِيَباشى ،  (1)(زَسُٕهَ المِّْ آِلَُّٕٗدُ َٔالٍّصَازَىَ؟ قَاهَ "فَىََِ؟
ٌ بطت بة بطت و بالَ بة بالَ ئةطةز بيَت و ئةواٌ بضية ىاو ئوممةتاىى ثيَض خؤتاٌ دةكةو

كوىى بصٌ مرةكيَكةوة ئيَوةط شويَيياٌ دةكةوٌ ٍاوةآلٌ فةزمووياٌ مةبةضتت ثيَ طاوز و 
بؤية دةبيَت شؤز وزيا بني لة  جولةكةكاىة فةزمووى ئةى مةبةضته كيَية ئةطةز ئةواٌ ىةبً.

ويًَ زِيَباش و مةىَةجةكةياٌ ىةكةويً. ئيَنة الضايي كسدىةوةى طاوز و جولةكةكاٌ وة ش
 أٌَِعَىِتَ الَّرََِٖ صِسَاطَ  اِلىُشِتَقِٗيَ الصِّسَاطَ )اِِدٌَِاجاز دةلَيَني  47ٍةموو زِؤذيَك بةاليةىى كةو 

ٌ بدة واتة : ئةى ثةزوةزديطاز زِيَطاى زِاضته ىيصا (الضَّالِّنيَ َٔلَا عَمَِِّٗيِ اِلىَػِضُٕبِ غَِٗسِ عَمَِِّٗيِ
ى زِيَطاى ئةو كةضاىةى كة تؤ ىيعنةتت بةضةزدا زِشتووٌ ، وة ىةمشاٌ طيَسِى بؤ ضةز زِيَباش

                                                             

 . زٔآ البخازى ٔوشمي  (1)



 

( وة ىةمشاٌ طيَسِي بؤ ضةز زِيَباشى ئةواىةى كة ئةواىةى كة ليَياٌ توزِةى كة )جولةكةكاىً
خواى . جا كةضيَك دوعا بكات كة  ()ىةظساىيةكاىً كة زِيَطاى زِاضتياٌ وٌ كسدووة و طومسِاٌ

طةوزة ىةيطيَسِيَت لة جولةكةو ىةظساىيةكاٌ لةو الشةوة بضيَتة ئاٍةىط و بؤىةكاىياىةوة وة 
لة جةذىةكاىياٌ بةشدازى بكات ئةمة دوو شتى لةيةكرت جياواشٌ، ئةو خؤ شوبَاىدىة 

 بةواىة كازيَكى شؤز تسضياكة و ٍةزِةشةيةكى توىدى لةضةزة كة ثيَغةمبةزى خوا 
واتة: ٍةز كةضيَك خؤى بصوبَيَييَت و الضايي ،   (1)(تَصَبََّْ بِقًٍَِٕ فََُّٕ وٍُِِّيِ وََِ) فةزموويةتى 

ئةطةز ضةيسى قوزِئاٌ بكةيً ئةوة  ٍةز قةوميَك بكاتةوة ئةوا ئةو لةواٌ حيطاب دةكسيَت.
 َٔلَئَِِ)دةكات و دةفةزمووىَ  خواى طةوزة ٍةزِةشةيةكى شؤز توىد لة ثيَغةمبةزى خوا 

واتة : ئةى  188 البقسة (الظَّالِىنِيَ لَىََِ إِذّا إٌَِّكَ اِلعِِميِ وََِ جَاءَكَ وَا بَعِدِ وَِِ إََِِٔاءَُِيِ اتَّبَعِتَ
ئةطةز تؤ شويًَ ٍةواو ئازةشووةكاىى ئةواٌ بكةوى لة دواى ئةو شاىييةى كة بؤت  حمند 

وة ٍةزوةٍا  دةبيت.ٍاتووة كة بسيتيية لة وةحى خواى طةوزة بةزِاضتى تؤ لة ضتةو كازاٌ 
زِةبيعةى كوزِى ئةىةس  22 الفسقاُ (الزُّٔزَ َٖصَِّدَُُٔ لَا َٔالَّرََِٖ)خواى طةوزة دةفةزموويَت 

دةفةزمووىَ مةبةضت لةو ئايةتة كة ئيناىدازاٌ ئامادةى ىابً جةذىى طاوزو خاض 
و ثةزضتاىة، بؤية دةبيَت ئيَنةى موضمَناٌ خؤماٌ بجازيَصيً لةٍةز شتيَك كة خوا

قةدةغةى كسدووة ليَناٌ وة مالَ و ميالَيصناٌ ئاطاداز بكةييةوة و   ثيَغةمبةزةكةى 
 قُٕا آَوٍَُٕا الَّرََِٖ أََُّّٖا َٖا)دةفةزؤَٕٖت  بياىجازيَصيً ئةوةط كة ئةمسى خواى طةوزةية كة 

واتة : خؤتاٌ و مالَ و ميالَتاٌ   6التحسٖي  (َٔاِلحِحَازَةُ الٍَّاسُ َٔقُٕدَُِا ٌَازّا َٔأَِِمِٗكُيِ أٌَِفُشَكُيِ
 بجازيَصٌ لة ئاطسيَك كة ضوىةتةمةىيةكى بسيتيية لة مسؤظ و بةزد.

                                                             

 . ابٕ دأد ٔصححْ االلباٌى    (1)



 

 

داواكازو لة ٍةموو موضمَناىيَك كة زِيَطسى بكات لةو تاواىة طةوزةية كة ئةمةط واجبى   
زَأَى وٍِِكُيِ وٍُِكَسّا فَِمُٗػَِّٗسُِٓ وََِ )دةفةزموويَت  ضةزشاىى ٍةموو اليةكناىة ، ثيَغةمبةزى خوا 

واتة: ٍةز يةكيَك لة ئيَوة خساثةيةك و تاواىيَكى بييى با ىةيَيَمَيَت و لةىاوى   زٔآ وشمي  (بَِٗدِِٓ
(ى  ٍةموو ضالَيَك ثيَويطتة لةضةز مامؤضتاياىى ئايييى  2-44، بؤية بةز لة ٍاتيى ) ببات 

ى ليَوة ئاطاداز بكةىةوة ، وة بةٍةماٌ شيَوة مامؤضتاياىى لة زِيَطةى مييبةزةكاىياىةوة خةلَك
قوتاخباىةو كؤليَر و ثةمياىطاكاٌ قوتابياٌ ئاطاداز بكةىةوة لة ىادزوضتيةتى ئةو كازة 
ىةك يازمةتياٌ بدةٌ  و ٍاىياٌ بدةٌ ٍةزوةٍا لة زِاطةياىدىيض دةبيَت باضي زِاضتيةتى ئةو 

اس بكسيَت ، ىةك تةىَا وةكو ٍةوالَ خويَيدةىةوة زِؤذة بكسيَت و تسضياكيةتى بؤ خةلَك ب
بسيتيية لة زِؤذي خؤشةويطتى و طولَيَكى ضوز خبسيَتة  2-44تةىَا باضيئةوة دةكةٌ كة زِؤذى 

ضةز شاشةى تيظيةكاٌ. وة لة ٍةموو كةضيض لة ثيَصرت دةبيَت دايك و باوك و بسا طةوزةكاٌ 
.                قةدةغةى ئةو كازة ىا شةزعيةياٌ ىلَ بكةٌ ميالَاٌ و طةىج و الوةكاٌ ئاطاداز بكةىةوة و 

 ..... دعواىا اٌ احلندهلل زب العاملني ٔآخس.... 

 


